ЗВІТ
про базове відстеження результативності
наказу Міністерства фінансів України від 24.06.2020 № 323
«Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів»
Вид та назва регуляторного акта
Наказ Міністерства фінансів України від 24.06.2020 № 323 «Про
затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за № 606/34889
(далі – наказ № 323).
Назва виконавця заходів
регуляторного акта
Міністерство фінансів України.

із

відстеження

результативності

Цілі прийняття регуляторного акта
Наказ № 323 прийнято з метою забезпечення виконання вимог положень
статей 64, 67 глави 6 розділу II Податкового кодексу України (далі – Кодекс), а
також з метою приведення у відповідність до законів України від 15.05.2018
№ 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння
залученню іноземних інвестицій», від 21.06.2018№ 2473-VIII «Про валюту і
валютні операції», від 23.11.2018 № 2628-VIII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і
зборів», від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» та
врегулювання деяких питань обліку платників податків у контролюючих
органах.
Строк виконання заходів із відстеження
Базове відстеження результативності здійснювалося після набрання
чинності наказом № 323 з 01 серпня 2020 року по 01 серпня 2021 року.
Тип відстеження
Базове відстеження.
Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено
статистичним методом.
Дані, на основі яких відстежувалася результативність акта, а також
способи одержання даних
Базове відстеження результативності наказу № 323 здійснювалося шляхом
проведення аналізу статистичних показників. Звітну інформацію органів
Державної податкової служби України станом на 01.08.2020 та станом на
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01.08.2021 сформовано на підставі даних Звіту «Про стан обліку платників»,
інформації з Єдиного банку даних юридичних осіб – платників податків.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показники результативності регуляторного акта станом на 01.08.2020 та
станом на 01.08.2021:
Показники
Загальна кількість юридичних осіб –
платників податків, які внесені до Єдиного
банку даних юридичних осіб
Загальна
кількість
відокремлених
підрозділів юридичних осіб – резидентів
Загальна кількість установ, організацій, які
обслуговуються
централізованими
бухгалтеріями
Загальна кількість договорів про спільну
діяльність, що перебувають на обліку у
контролюючих органах

станом
на 01.08.2020
1 577 446

станом
на 01.08.2021
1 626 258

61 475

61 907

30 063

30 917

639

703

В період з 01.08.2020 по 01.08.2021 за даними:
- електронного журналу реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік
(реорганізацію, унесення змін, перереєстрацію) платників податків за формою
№ 2-ОПП отримано та оброблено 45 790 заяв (для юридичних осіб та
відокремлених підрозділів) за формою № 1-ОПП;
- електронного журналу реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік
(унесення змін) платників податків (для самозайнятих осіб) за формою
№ 7-ОПП, отримано та оброблено 3 533 заяви (для самозайнятих осіб) за
формою № 5-ОПП;
- електронного журналу реєстрації заяв, повідомлень, інших документів
про припинення чи зняття з обліку платників податків за формою
№ 6-ОПП отримано та оброблено 4 327 заяв про припинення платника податків
за формою № 8-ОПП;
- електронного журналу реєстрації повідомлень за формою № 20-ОПП
отримано та оброблено 628 179 повідомлень про об’єкти оподаткування або
об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність за
формою № 20-ОПП.
З 01.01.2021 законами України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування
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податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому
законодавстві», від 14.07.2020 № 786-IX «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення
роботи фізичних осіб – підприємців», від 17.12.2020 № 1117 «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо
забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих
об’єктів оподаткування» внесені зміни до Кодексу щодо процедури обліку та
реєстрації нерезидентів (іноземних юридичних компаній, організацій) і
постійних представництв нерезидентів.
У зв’язку із цим реєстрація постійних представництв нерезидентів
платниками податку на прибуток не здійснюється за заявою про реєстрацію
постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на
прибуток (форма № 1-РПП).
Наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2021 № 62 «Про
затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.03.2021 за № 340/35962,
впроваджено нову форму заяви нерезидента (для іноземної юридичної компанії,
організації або її відокремленого підрозділу) за формою № 1-ОПН.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
На підставі результатів базового відстеження результативності
регуляторного акта можна зробити висновок про те, що шляхом впровадження
цього регуляторного акта було забезпечено виконання вимог положень статей
64, 67 глави 6 розділу II, підпункту 212.3.4 пункту 212.3 статті 212 розділу VІ
Кодексу щодо взяття на облік уповноважених осіб за договорами про спільну
діяльність у разі прийняття рішення про реєстрацію їх платниками акцизного
податку; удосконалено порядок подання юридичними особами та їх
відокремленими підрозділами контролюючим органам повідомлень за
формою № 20-ОПП, а саме усунення дублювання інформації, що подається
юридичними особами та їх відокремленими підрозділами; визначено порядок
зняття ознаки «не є платником податків» в Єдиному банку даних платників
податків – юридичних осіб установам та організаціям, які прийняли рішення
про самостійне здійснення операцій з постачання товарів/послуг.
Ураховуючи вищевикладене, проведений аналіз результативності
регуляторного акта свідчить про доцільність прийняття наказу Міністерства
фінансів України від 24.06.2020 № 323 «Про затвердження Змін до Порядку
обліку платників податків і зборів».
Міністр фінансів України
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